
Zpráva o konání letního dětského tábora v Borovnici u Vlašimi 
8. – 22. července 2017 

 
Tábory v Borovnici se konají již 22 let, pod hlavičkou Ekumenické sítě pro aktivity mladých proběhl tábor 
pošesté. 
Účastnilo se ho celkem 18 dětí, tři praktikanti a sedm dospělých. Stejně jako v minulých letech nabízíme 
tábor i sociálně znevýhodněným dětem, letos pět dětí mělo slevu z ceny (z toho čtyři děti platily jen 500,- 
Kč) a tři děti měly tábor plně hrazený. Cenu tábora jsme oproti předchozím letům nezvyšovali – byla 
stanovena ve výši 3.500,- Kč za dítě, 3.000,- za každé další ze stejné rodiny. To je možné jen díky velkorysé 
podpoře našich sponzorů, za kterou jsme velmi vděčni. 
Dlouhodobě se snažíme o provázanost všech aktivit a projektů Ekumenické sítě. Příkladem je i dětský tábor 
v Borovnici, jehož se pravidelně účastní také děti bývalých obyvatelek Majáku a děti žen, jež byly před lety 
zapojeny do jiných projektů Ekumenické sítě, například do dvouletého vzdělávacího projektu pro mladé lidi 
sociálně znevýhodněné na trhu práce nebo do projektů pro mladé romské ženy. Letos to byly čtyři děti, 
z toho dvě romského původu. Tábora se jako vedoucí účastní také někteří obyvatelé Domu na půl cesty 
Maják. Letos to byl již druhým rokem jeden mladý muž. 
Po zkušenosti z loňského roku jsme tábor otevřeli i pro předškolní děti, kterých se letos účastnilo pět ve 
věku 4 – 5 let. Ve všech případech šlo o děti, které byly na táboře již v minulém roce, což je pro nás dobrým 
znamením, že to pro ně byla pozitivní zkušenost a rády jely na tábor znovu. K nim se připojil ještě jeden 
chlapec s autismem. Společně vytvořili samostatný oddíl s vlastní vedoucí a upraveným programem a 
denním režimem. Do některých aktivit, jako například výroba oddílové vlajky, společné vaření, barvení 
triček apod., se nadšeně zapojili i tito nejmladší účastníci. Jsme velmi vděčni za milé a trpělivé vedoucí, 
které se jim věnovaly. 
Základní schéma tábora se ovšem neměnilo. Hlavním tématem opět byly biblické příběhy, tentokrát jsme se 
věnovali knize Ester, kterou jsme dětem přiblížili jednak prostřednictvím převyprávěného příběhu (Ing. 
Miroslav Marván, Ester – vyprávění podle příběhu z Bible, Křesťanský život 1994), jednak promítáním 
animovaného filmu natočeného podle tohoto příběhu. Kromě seznámení s biblickými událostmi se však děti 
snažíme nenásilně a vlastním příkladem především učit křesťanskému chování – toleranci, neubližování ale 
naopak pomáhání slabším, vzájemnému naslouchání, umění hledat na druhém jeho dobré stránky a ocenit 
je...  
Pro děti, rozdělené do tří oddílů, byla znovu připravena celá řada her a soutěží – sportovních, kreativních i 
vědomostních. Vyrazili jsme na tři výlety – na Český Šternberk, do dětského zábavního parku Farma Blaník a 
do Vlašimi, kde jsme navštívili Parazoo. Díky příjemnému počasí jsme mohli hojně využít i koupání 
v nedalekém rybníku Valcha. Zpestřením programu bylo zpívání s kytarou, vycházky do lesa (starší děti 
s vedoucími v lese jednu noc přespaly), hry na hřišti, táboráky, pochod s pochodněmi, diskotéka, sportovní 
olympiáda, karneval a závěrečná „pouť“, na které si mohly děti utratit své vydělané táborové peníze. Každý 
účastník také na závěr tábora dostal diplom s oceněním jeho dobrých vlastností a přínosu pro tábor. Děti si 
samy připravily závěrečnou hostinu s obloženými chlebíčky a jednohubkami. 
Tradiční bodování jednotlivých soutěží, kde děti sbírají body pro své družstvo, jsme letos obohatili též o 
bodování individuální, kde jednotlivci mohli získat kladné body například za dobrovolnou práci nebo naopak 
záporné body za špatné chování. 
Každoročně také píšeme dopisy pro následující ročník, které uzavřeme do sklenice a zakopeme na tajné 
místo, k němuž děti nakreslí mapu. Účastníci příštího tábora podle ní vzkazy najdou a přečtou si je.  
Také tento tábor byl před odjezdem uzavřen podrobným anonymním hodnocením, z něhož čerpáme při 
přípravě dalšího ročníku. 
Za úspěch považujeme také to, že letos se nám podařilo velmi výrazně pokročit ve snaze důsledně třídit 
odpad. 
Během tábora proběhla kontrola z Okresní hygienické stanice, která neshledala žádné nedostatky. 
Velice tímto děkujeme za dlouholetou podporu našich aktivit a připojujeme několik fotografií z tábora. 
 
 


